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ความส าคัญและความเป็นมาของการวจิยั 

การสังเกตและประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัท างานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  10 ปี เห็นว่า นกัเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงมีอายุระหว่าง 15-17 ปี เป็นวยัแห่งการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย ความสนใจ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ นักเรียนตอ้งการความเป็น
อิสระ ตอ้งการพ่ึงพาตนเอง ชอบแสดงความสามารถ บางคร้ังก็อยากลองดีและคิดต่อตา้นครู อาจารย ์ใน
เวลาเดียวกนัจะเห็นว่านกัเรียนวยัน้ีเป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการปรับตวั รวมถึงท่าทีและบทบาทต่าง ๆ 
ทางสังคม นักเรียนช่วงวยัน้ีเป็นวยัแห่งการพฒันาเสริมสร้างในทุกดา้นเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น 
ในขณะท่ีโรงเรียนยงัขาดรูปแบบในการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคข์องนักเรียนท่ีชดัเจน  และ
ขาดการมีส่วนร่วมกนัอย่างจริงจงัระหวา่งผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษาและนกัเรียนเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ี
พึงประสงค์ของนกัเรียน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวยัและความตอ้งการของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยอาศยัความ
ร่วมมือของผูป้กครองและครูท่ีปรึกษา ช่วยกันประคับประคองส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา
คุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม และยงัเป็นการตอบสนองต่อแนวทางการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัครอบครัวและสร้างภูมิ
คุน้กนัใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน 
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ระเบียบวธีิวจิยั 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม๊คแทการ์ท (Kemmis & 
McTaggart, 1988 cited in Hopkins, 2002, p. 46) ท่ีประกอบดว้ยการวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Act) การ
สังเกต (Observe) และการสะทอ้นกลบั (Reflect) เพ่ือสร้างรูปแบบในการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึง
ประสงคข์องนกัเรียน และเป็นวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) โดยผูวิ้จยัและกลุ่มตวัอยา่งร่วมกนั
ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ด้วยวิธีการสังเกตสนามวิจัย
เหตุการณ์และการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญั การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารบนัทึกต่าง ๆ โดยละเอียดจนกระทัง่ขอ้มูลอ่ิมตวั 

ผูว้ิจยัใช้การเปรียบเทียบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulations) ดว้ยเทคนิควิธีท่ีแตกต่างกนัและ
หลากหลายในการเก็บขอ้มูลจากนกัเรียน ผูป้กครองและครูท่ีปรึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างเวลากนัถึง 3 
คร้ัง คือ ในเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม - พฤศจิกายน โดยมีการเก็บขอ้มูลในสนามท่ีศึกษาจริงทั้งท่ีบา้น
และท่ีโรงเรียนดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต และการรวบรวมหลกัฐานเอกสาร นอกจากนั้น ยงั
ไดรั้บความร่วมมือกบัผูช่้วยนกัวิจยัในการเก็บขอ้มูลท่ีต่างเวลากนั เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลกระบวนการท่ี
เกิดข้ึน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมกนัพฒันา ทั้งน้ี ผูวิ้จยัและทีมงานไดใ้ชร้ะยะเวลาอยู่ในสนามท่ีศึกษา
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ มีนาคม 2549 ถึง มีนาคม 2550 ท าให้ผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนมีความน่าเช่ือถือ 
(Internal Validity) 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาลกัษณะบริบทของสนามท่ีศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี กิจวตัรประจ าวนัของนกัเรียนท่ี
โรงเรียน และท่ีบา้นหลงัเลิกเรียน การแบ่งประเภทของนกัเรียนทั้งดา้นหลกัสูตรและดา้นความประพฤติ 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบัผูป้กครองและ
ระเบียบการควบคุมพฤติกรรมนกัเรียนในโรงเรียน ใหป้รากฎชดัเจนเพ่ือใหโ้รงเรียนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบับริบทท่ีศึกษาน้ี สามารถน าผลการวิจยัไปเปรียบเทียบทดลองใชก้บัสถานท่ีศึกษาท่ีมีบริบทท่ีใกลเ้คียง
กนัน้ี (External Validity) 

ประชากร 
นกัเรียนอาชีวศึกษาระดบั ปวช. โรงเรียนล าปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค) 
กลุ่มตวัอย่าง 
นกัเรียนระดบั ปวช. 10 คน ผูป้กครอง 10 คน และครูท่ีปรึกษา 3 คน เกณฑ์ในการคดัเลือกผูท่ี้

เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ กลุ่มนกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนท่ี
มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมมากท่ีสุด (จากสถิติข้อมูลของฝ่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนล าปาง
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2548) ซ่ึงวยัดงักล่าวเป็นวยัของการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย ความสนใจ 
ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ เป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการปรับตวั และอยากแสดงความสามารถ
เพ่ือการเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น ส าหรับกลุ่มผูป้กครองใชวิ้ธีการคดัเลือกจากความสมคัรใจ ยินดีสละเวลา
ใหค้วามร่วมมือกบัครูท่ีปรึกษา และประสงคใ์หค้วามช่วยเหลือ ติดตามนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด และส าหรับ
กลุ่มครูท่ีปรึกษาไดค้ดัเลือกจากการท าบทบาทหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัเรียน วิธีการ



 - 3 - 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งจึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และเน่ืองจากรูปแบบของการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงอาศยัความสมคัรใจของกลุ่มตวัอยา่ง พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดมีลกัษณะทัว่ไปเช่นเดียวกบันักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทัว่ไป จึงสามารถเป็นตวัแทนของกลุ่ม
นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอ่ืน ๆ ได ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี เป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีเคร่ืองมือวิจยั ประกอบดว้ย กรอบการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เก่ียวกบัคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคท่ี์เห็นว่าส าคญักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง เหตุผลของการเลือกคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคน์ั้น กระบวนการ การวางแผน การปฏิบติั การ
สังเกตผลท่ีเกิดข้ึน และการประเมินผลเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคน์ั้น เคร่ืองมือท่ีเป็นหัวใจ
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ตวัผูว้ิจยัเอง ท่ีตอ้งมีความรู้สึกร่วมกบักลุ่ม (Empathy) เป็นท่ียอมรับเช่ือถือไวใ้จ
ได้ (Credible) เป็นมิตรและจริงใจ (Friendly/Heartfelt) มองโลกในแง่ดี (Positiveness) ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือ (Cooperative / Helpful) ระมดัระวงัอากปักริยา (The Use of Gestures) ยิ้มแยม้ (Smiling) 
เป็นผู ้ฟังท่ีดี  (Good Listener) เปิดใจกวา้งรับฟัง (Open Mind) เปิดเผย (Openness) เคารพนับถือผูอ่ื้น 
(Respectful) และใหเ้สมอภาคกบัทุกคน (Equality) 

นอกจากนั้น มีการใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง อุปกรณ์การจดักิจกรรมกลุ่ม กลอ้งวีดีโอ กลอ้งถ่ายภาพ
ดิจิทลั และเคร่ืองมือช่วยจดบนัทึก ปากกา สมุดจด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเหล่าน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ามา
ด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสาน ข้ึนอยู่กบัสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศของการสนทนาใน
ขณะนั้น ส่วนแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้นไดน้ าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ เพ่ือใหแ้บบสมัภาษณ์นั้นมีความตรงตามเน้ือหาในการวิจยั 

การรวบรวมข้อมูล 
1. จดัเวทีสนทนากลุ่มเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความชดัเจนของประเดน็ปัญหากบักลุ่ม 
2. จดัเวทีเพ่ือร่วมกนัก าหนดแผนพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
3. ด าเนินการตามแผนการพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสงัเกต วิธีการสมัภาษณ์ และวิธีการบนัทึก 
5. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการท่ียงัไม่สามารถพฒันาข้ึนได ้โดยด าเนินการเป็นวงจรในขอ้ 2 – 5 จนกลุ่ม
พอใจกบัผลท่ีเกิดข้ึน (ดงัภาพ) 

6. สร้างรูปแบบและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่ไปกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไดม้าจากการสงัเกตการ

สัมภาษณ์ และหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ เพ่ือหาความหมาย เหตุผล และเจตนาท่ีแทจ้ริงของปรากฎการณ์
หรือพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างในบริบทของสนามท่ีศึกษา จนกระทัง่ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้นอ่ิมตวั
(Saturation) อนัน าไปสู่ขอ้สรุปของเหตุการณ์ตามล าดบัความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล และ
เช่ือมโยงขอ้สรุปไปสู่การคน้พบรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์ของนกัเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในท่ีสุด 

วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) กระท าดว้ยการจดัการแบ่งประเภทขอ้มูลหลกัและ
ข้อมูลย่อย (Categories) แบ่งเป็นความคิด (Concepts) แยกเป็นหัวข้อใหญ่ (topics) และประเด็นย่อย
(themes) ตามความคิดของกลุ่มท่ีศึกษา (Emic) หลงัจากนั้น ผูวิ้จยัไดก้ าหนดรหัสของขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
การจดัการขอ้มูลจนกระทัง่ท าให้เกิดเป็นขอ้เสนอเบ้ืองตน้ (Etic) จนน าไปสู่การเช่ือมโยงเป็นรูปแบบท่ี
เขา้ใจไดอ้ย่างเป็นล าดับและสัมพนัธ์กันอย่างมีเหตุผล ตามลกัษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย 
(Inductive Analysis) 
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สรุปผลการวจิยั 
จากการสังเคราะห์กระบวนการขั้นตอนส าคญั ตวับ่งช้ี และปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล สรุปผลการวิจยัไดว้่า รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เร่ิมตน้จากการสร้างความตระหนักถึงผลดีท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่ม จากนั้นผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนร่วมกนั
ก าหนดความรับผิดชอบพ้ืนฐานท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั ในขณะท่ีผูป้กครองและครูท่ีปรึกษาเสริมแรงดว้ย
การให้ความรักความอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับนักเรียนควบคู่กนัไป จนกระทั่ง
นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน จึงจะท าการปลูกฝังค่านิยมและสร้างการมีวินยัเพ่ือน าไปสู่การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยมีผูป้กครองและครูท่ีปรึกษาคอยเป็นตวัแบบท่ีดีใหน้กัเรียน พร้อมกบั
ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจซ่ึงกันและกันอย่างเหมาะสมต่อเน่ือง จนนักเรียนสามารถแสดง
คุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคต์ามท่ีร่วมกนัก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งเป็นท่ีพอใจ สรุปเป็นรูปแบบได ้ดงัภาพ 

 

 
 

ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ มีประสิทธิผลสูงตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ โดยสามารถพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน ได ้12 คุณลกัษณะ  คือ  1) ความ
ประหยดั 2) ความเสียสละ 3) ความมัน่ใจในตนเอง 4) ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5) การ
แต่งกายเรียบร้อย 6) หลีกเล่ียงอบายมุข 7) มาเรียนสม ่าเสมอ 8) เขา้เรียนตรงเวลา 9) มีอุปกรณ์พร้อมเรียน 
10) กลา้แสดงความคิดเห็น 11) การซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจ และ 12) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในระดบันโยบายโรงเรียน 
 โรงเรียนควรประยุกต์รูปแบบการพฒันาท่ีเกิดข้ึนและหลกัของการพฒันาเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา นกัเรียน และโรงเรียน ไม่วา่จะเป็น
กิจกรรมทางดา้นวิชาการ หรือกิจการนกัศึกษา 

 โรงเรียนควรก าหนดนโยบายเชิงรุกในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้กครองท่ีประสบปัญหากบั
นกัเรียน อาทิ การอบรมจิตวิทยาวยัรุ่นในการอบรมเล้ียงดูลูก เป็นตน้ 
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2. ข้อเสนอแนะในระดบัปฏิบัต ิ

 ควรก าหนดโครงการการพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนน้ี ให้เป็นส่วน
หน่ึงในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 ควรสร้างเง่ือนไขให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมมือ ในการสนบัสนุนการพฒันาคุณลกัษณะนิสัย
ของนกัเรียน อาจเร่ิมจากการกระตุน้ให้ผูป้กครองเขา้มารับรู้ร่วมกนัในประเด็นเร่งด่วน เช่น ในเร่ืองของ
ความรุนแรง อบายมุข หรือเพ่ือนต่างเพศ เป็นตน้ 

3. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรน าผลการวิจยัไปศึกษาต่อเน่ืองเชิงปริมาณ เพ่ือขยายผลและยืนยนัองค์ประกอบท่ี
เกิดข้ึน 

 ควรน าวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไปใชใ้นกระบวนการป้องกนัปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนกบันกัเรียนในดา้นพฤติกรรม หรือเพ่ือสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคเ์ฉพาะ มากกว่าการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงบางคร้ังยากท่ีสร้างคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียนได ้

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิัย 

1. นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ท่ีสอดคลอ้งกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเ้รียน หรือป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ดงัน้ี นกัเรียนรู้จกัประหยดั เสียสละและช่วยเหลือ
กิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมส าคญัทางศาสนา มัน่ใจในการแสดงออก ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
แต่งกายเรียบร้อย หลีกหนีจากอบายมุขทั้งปวง เขา้แถวทนัเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด เขา้เรียนตรงเวลาในแต่
ละวิชา มีอุปกรณ์การเรียนครบตามลกัษณะรายวิชา แสดงความคิดเห็นและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ซักถาม
เม่ือไม่เขา้ใจบทเรียนและอ่านหนงัสือและคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึน 

2. กระบวนการวิจยัน้ีเป็นการสร้างระบบป้องกัน (Preventive System)     ท่ีเขม้แข็งใหก้บัผูเ้รียน
มิให้ตกอยู่ในสภาพของปัญหา ซ่ึงช่วยส่งเสริมการสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ไดดี้กว่าวิธีการ
แกไ้ขปัญหา (Corrective System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีพบกนับ่อย ๆ ในแนวทางการปฏิบติัจริงของโรงเรียนซ่ึง
ค่อนขา้งยากท่ีจะสร้างคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคใ์หก้บัผูเ้รียนได ้

3. การพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน จะเกิดผลดีกว่าหากเป็นกระบวนการ
บูรณาการร่วมกนัระหว่างครูท่ีปรึกษา นกัเรียน และผูป้กครอง ในการพฒันาเป้าหมายและบทบาทร่วมกัน
(Interrelation) ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นพลวตั (Dynamic) 

4. ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา และนักเรียนมีความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างกลุ่มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 
จนถึงระดบัท่ีดีมาก และท าใหเ้กิดความไวใ้จต่อกนัและเปิดใจต่อกนัในท่ีสุด อนัเป็นพ้ืนฐานของการไปสู่
การพฒันาคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนได ้

5. ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนมีการช่วยเหลือร่วมมือกัน (Collaborative) อย่างจริงจงั
มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผูป้กครองหรือนกัเรียนท่ีประสบปัญหา เพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีพบไม่ว่า
จะเป็นของนกัเรียนหรือของผูป้กครองกต็าม 


